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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
 
(„kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Matěj Tomíček se od tezí odchýlil jen v menší míře. Původně chtěl do práce zařadit i podkapitolu o osobnostech 

Tomáše Macka a Tomáše Jílka, ale nakonec se rozhodl "pouze" pro rozhovory s těmito sportovními novináři. 

V úvodu je vše vysvětleno a řádně zdůvodněno - práci to rozhodně neškodí. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji B 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  B 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 



3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Hned na úvod analytické části mi v práci chyběla větší provázanost s články. Autor velmi dobře popisoval např. 

co chtěla Mladá fronta Dnes nabídnout čtenářům (něco nového, co v jiných novinách nebylo - informace ze 

zákulisí, rozhovory s legendami atd.), ale postrádala jsem konkrétní ukázku článků, zdali to bylo opravdu 

jedinečné. V práci se objevilo "přeskakování" z jednoho tématu na druhé (např. na str. 45 je odstavec o tom, že 

v roce 2012 neměla Mladá fronta reportéra na místě a hned za tímto odstavcem následuje další, který začíná 

slovy "Velice zajímavé bylo pozorovat, jakým způsobem se reportéři na místě vyrovnávali s tím, že 5. a 6. 

července je v České republice státní svátek…"). Přeskakování můžeme zaznamenat i na str. 50, kdy autor nejprve 

popisuje, jak komentoval část závodu Tomáš Jílek  (ukázka komentáře) v roce 2013, pak se vrací zpět do roku 

2011.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Matěj Tomíček se cyklistice věnuje ve své profesní kariéře novináře od roku 2011 a do diplomové práce se to 

promítlo v kladném slova smyslu. Autor měl podrobné informace o tom, jak to vypadá v redakci Mladé fronty 

DNES (kde nyní pracuje) a velmi podrobně zmapoval i vysílání ČT sport. K dokreslení situace použil dva 

rozhovory s cyklistickými novináři (Tomášem Mackem a Tomášem Jílkem). V diplomové práci mě při čtení 

rušilo přeskakování z jednoho tématu na druhé, které hodně odvádělo pozornost a některé pasáže jsem tak 

musela číst vícekrát (vysvětlila jsem v předešlém komentáři). Celkově hodnotím stupněm výborně (B).  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jak se měnila sledovanost/čtenost Tour de France během sledovaného období?  

5.2 Je důraz na české sportovce v komentáři opravdu projevem fanouškovství nebo si to vyžaduje české 

prostřetí a český divák?  

5.3       

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum:                                                                      Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


